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د︨ ــ︐︀ن ︑﹢ا﹡ـ︀
ان﹍ش︐ان ︋ـي﹠ا
﹎﹀️و﹎ ︀︋ ﹢ريـان﹤ ︋ا︋︫︣﹝ــ︦ و
﹨︧︐ی زار︻ی از ﹞︖︐﹝︹ ﹡︀︋﹫﹠︀︀ن
د︠︐︣ا﹡ـ﹦ ﹡︣ج︦ مﺤمﺪحسين دﻳﺰﺟی
برای مدت ﭼند ســاعت ﭼﺸــﻢهایﺘان را با پارﭼﻪ بﺒندید و بعد بﻪ درس ریاضی و مﺒاﺣــﺚ آن ﻓکر ﮐنﯿد .روی
تﮏتﮏ موضوعها و مﺴــﺌلﻪهایی ﮐﻪ آنها را یاد گرﻓﺘﻪ و ﺣﻞ ﮐردهاید ،تمرﮐز ﮐنﯿد .از ﺧودتان بﭙرســﯿد :ﭼﻄور
در این شــرایﻂ میتوان ریاضی را یاد گرﻓت؟ در این شــرایﻂ ﭼﻪ اﺣﺴاسی نﺴــﺒت بﻪ درس ریاضی دارید؟ در
این شــماره بﻪ دیدار یﮏ معلﻢ و دانشآموزی رﻓﺘﻪایﻢ ﮐﻪ هر دو نابﯿنا هﺴــﺘند .هر دو باانگﯿزه در مﺴﯿر یاددهی
و یادگﯿری بﻪ پﯿش میروند .ابﺘدا با هﺴﺘی زارعی ،دوســت ﺧوب دانشآموزمان ﮐﻪ در پایﮥ نﻬﻢ تﺤﺼﯿﻞ میﮐند،
گﻔتوگو داریﻢ .در ادامﻪ با ریﺤانﻪ بابرشــمﺲ ﮐﻪ مدرك ﮐارشناســی آموزش اســﺘثنایی دارد و ﻓارغالﺘﺤﺼﯿﻞ
مربﯿگری شــﻄرنﺞ هﻢ هﺴت ،ﺻﺤﺒت میﮐنﯿﻢ .او عﻼوه بر ریاضی ،ﻓلﺴــﻔﻪ ،منﻄﻖ ،اﻗﺘﺼاد و ﭼند درس دیگر را
هﻢ تدریﺲ میﮐند .این معلﻢ و دانشآموز هر دو از »مﺠﺘمﻊ آموزشــی دﺧﺘرانﮥ نابﯿنایان نرجﺲ تﻬران« هﺴﺘند.

گﻔتوگو با هﺴﺘی زارعی دانشآموز نابﯿنای پایﮥ نﻬﻢ

ریاضی را دوست دارم ،ﭼون یادگرﻓﺘنی است

هســتی زارعی از آموختن و فراگرفتن لﺬت میبرد .با همة
درسها رفاقت دارد و ریاضی را هم خیلی ویﮋه دوست دارد.
او تکفرزند خانوادهاش اســت و بر اثر مشکلی ژنتیکی دچار
نابینایی شده اســت .او اکنون در پایة نهم مدرسة دخترانة
نابینایان نرجس تحﺼیل میکند .شاید این پرسش به ذهن
شما هم رسیده باشد که« :هستی چطور با درس ریاضی در
شــرایط نابینایی کنار میآید؟!» ما با هدف یافتن پاسخ این
پرسش با او گفتوگو کردیم .پس لطفاً بخوانید.
 دربارة درس ریاضی ﭼﻪ نﻈری دارید؟ در مﻘایﺴﻪ
با ســایر درسها ،مثﻞ ادبﯿات یا علوم ،آن را ﭼﻄور
میدانﯿد؟
 من درس ریاضی را خیلی دوست دارم .مباحﺚ آن خیلی
شیریناند و مطالب ریاضی را خیلی راحت یاد میگیرم .چون
درس ریاضی حفﻆکردنی نیست و یادگرفتنی است ،آن را از
بقیة درسها بیشتر دوست دارم.
 بعﻀی از دانشآموزان ﻓکر میﮐنند ریاضی درس
سﺨﺘی است .شما ﭼﻪ نﻈری دارید؟
 به نظر من ریاضی درس آســانی است ،اما یادگرفتن آن
توسط افراد متفاوت است .گاهی ممکن است یک نفر سریع

مطلــب را بفهمد ،در حالیکه فــرد دیگری برای فهمیدن
مطلب به تمرینهای بیشــتری احتیاج داشــته باشد .من
معتقدم یادگرفتن ریاضی به اندازة تالش فرد بستگی دارد.
به نظرم ریاضی درس سختی نیست.
 آیا شــما همــان مﺒاﺣﺚ درســی را در ریاضی
میﺧوانﯿد ﮐﻪ بﭽﻪهای بﯿنا هﻢ میﺧوانند ،یا مﺒاﺣﺚ
شما ﮐمی مﺘﻔاوت هﺴﺘند؟ یعنی ،ﮐﺘاب شما همان
ﮐﺘاب است یا تﻔاوت دارد؟ اگر تﻔاوت دارد دربارة آن
بﯿﺸﺘربگویﯿد.
 مــا همان مباحثــی را در درس ریاضی میخوانیم که
دانشآموزان بینا میخوانند .البته ما رسم شکل به آن صورت
که بقیة دانشآموزان دارند ،نداریم و شاید تعدادی از شکلها
ال نمیخوانیم .مث ً
را اص ً
ال ما کسر روی محور را نمیخوانیم.
برخی شــکلها را هم ما نمیکشیم و اگر الزم باشد ،معلم
خودش آنها را برای ما رســم میکند و توضیحات الزم را
میدهد تا ما موضــوع را درك کنیم و بفهمیم .البته معلم
تشــخیص میدهد که چه چیزی برای ما الزم است .خط
ما بریل است و شــکلها را هم با دستگاه مخﺼوصی برای
ما میکشند .برای امتحانات هم اگر مث ً
ال بحﺚ زاویه باشد،
معلم هر وقت به این ســﺆال برسیم خودش میآید و آن را
برای ما توضیح میدهد تا مســﺌله را درك کنیم و بتوانیم
جواب بدهیم.
 شما معموﻻً ﭼﻄور درس ریاضی را در ﮐﻼس ﻓرا
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میگﯿرید و ﭼگونﻪ آن را در ﺧانﻪ مﻄالعﻪ میﮐنﯿد؟
 اگر مبحﺚ شــکلی نباشــد ،معلم سر کالس موضوع
را بــرای ما توضیح میدهد .اگر از بﭽهها کســی بخواهد،
میتواند آن را ضبط میکند تا بعد گوش کند .اگر نشــود،
همان موقع باید یاد بگیرد .اگر هم شکلی باشد ،معلم آن را
برای ما رسم میکند .برای یادگرفتن درس ریاضی ،بﭽهها
در خانه آنﭽه را که یادداشــت کردهاند ،مرور میکنند و یا
فایلهای صوتی خود را گــوش میدهند .همﭽنین برای
یادگیــری بهتر ،معلم به مــا تمرینهایی میدهد و ما در
منــزل آن تمرینها را حل میکنیم تا بهتر موضوع را یاد
بگیریم.
بخشی از مطلب را سر کالس یاد میگیریم .معلم تمرینها
را میبیند و بیشتر با هم کار میکنیم تا موضوع را بهتر یاد
بگیریم .در ضمن تمرینها را معلم تک به تک برای ما حل
میکند تا بهتر بفهمیم .ما بیشتر سعی میکنیم که تمرین
حل کنیم تا بهتر یاد بگیریم .اگر سﺆالی هم باشد ،معلم آن
را برای ما توضیح میدهد.
 شما تمرینهای ریاضی را ﮐﺠا مینویﺴﯿد .مث ً
ﻼ
اﻓراد بﯿنا با ﺧودﮐار یا مداد روی ﮐاﻏﺬ مینویﺴند.
شما ﮐﺠا مینویﺴﯿد؟
 ما برای حل تمرینها دفتر مخﺼوصی داریم که جواب
تمرینها را در آن مینویســیم .ســﺆالها را از روی کتاب
میخوانیم و جوابها را در آن دفتر مینویسیم.
 ریاضی تنﻬا مﺘن و عدد نﯿﺴــت .ﺧﯿلی وﻗتها
شکﻞ ،ﺣﺠﻢ و ترسﯿﻢ هﻢ دارد .شما این شکﻞها و
ﺣﺠﻢها را ﭼﻄــور تمرین میﮐنﯿد و یاد میگﯿرید؟
آنها را ترسﯿﻢ میﮐنﯿد؟
 شــکلها اگر پیﭽیده نباشــند ،معلم آنها را برای ما
تشــریح میکند .شکلهای کتاب برای ما مقداری ناواضح
هستند .معلم خودش سعی میکند آنها را برای ما رسم
کند و توضیح بدهد.

و امکانات ﺧاﺻی دارند؟ اگر هﺴت مثال بزنﯿد.
 ما از وسیلهاي که مﯽتواند حالت بریل درست کند هم
استفاده مﯽکنیم .منظور این است که معلم به وسیلة آن،
شــکل مورد نظر را براي ما در قالب بریل درمیآورد .این
کار یا با قلم و یا با دســتگاه پرکینز انجام مﯽشود .در واقع
از این وسایل براي برجستهکردن شکلها استفاده مﯽشود.
 بﻪ نﻈر شــما ریاضﯽ بﻪ ﭼــﻪ درد زندگﯽ اﻓراد
مﯽﺧورد؟ منﻈورم از نﻈر عمومﯽ و همﭽنﯿن از نﻈر
شما بﻪعنوان یﮏ ﻓرد نابﯿناست.
 ریاضﯽ براي افراد نابینا بهعنوان یک رشــتة تحﺼیلی
به درد نمﯽخورد .افراد نابینا به دلیل مشــکل نابینایﯽ و
اینکه ریاضﯽ شکل زیاد دارد ،نمﯽتوانند آن را بهعنوان یک
رشتة تحﺼیلﯽ انتخاب کنند .البته افراد نابینا از بخشهاي
دیگر ریاضﯽ ،مثل محاسبهها مﯽتوانند استفاده کنند و در
زندگﯽ از این محاسبهها کمک بگیرند.
 در هر علﻢ و دانﺸی میتواند لﺬتی وجود داشﺘﻪ
باشد .از نﻈر شــما ریاضی هﻢ لﺬت دارد؟ اگر دارد،
مثال بزنﯿد و تعریﻒ ﮐنﯿد.
 یادگرفتن ریاضی ک ً
ال خیلی قشنﮓ و لﺬتبخش است،
زیرا مباحثی دارد که وقتی آدم آنها را درست یاد میگیرد
و درك میکنــد ،خیلی برایش جالب و جﺬاب اســت .به
کمک همین اطالعات است که میتوان تمرینهای حتی
خیلی طوالنی را هم حل کرد و جواب آنها را یافت .وقتی
آدم روش جدیــدی را یاد میگیــرد ،خیلی برایش جالب
است.
 ﻏﯿر از ﮐﺘاب درسی ریاضی ﺧودتان ،آیا مﻄالﺐ
ریاضی دیگری را هﻢ مﻄالعﻪ میﮐنﯿد؟ مث ً
ﻼ ﮐﺘابهای
شنﯿداری معماهای ریاضی ،مﻘاﻻت ریاضی و ﻏﯿره.
اگر این ﮐار را میﮐنﯿد ،ﭼگونﻪ؟
 نه ،من فقط کتابهــای ریاضی خودمان را میخوانم
و تا به حال از کتابهای ریاضی دیگر استفاده نکردهام.

 شما برای اندازهگﯿری ﻃول ،ﺣﺠﻢ یا سایر اندازهها
از ﭼﻪ ﭼﯿزها و ابزارهایی اسﺘﻔاده میﮐنﯿد؟
 مبحﺚ اندازهگیری تقریباً خیلی برای ما مطرح نیست
و ما بــه آن خیلی نمیپردازیم .اما اگــر اندازهگیري الزم
باشــد ،ما خطکش ،گونیا ،نقاله و متــر بریل داریم .ولﯽ
ســﺆالهای زیادی در موضوع اندازهگیري براي ما مطرح
نمﯽکنند .ما حسابابزار بریل هم داریم که روي آن جمع
و تفریﻖ ضرب و تقسیم را انجام مﯽدهیم .این وسیله یک
جور براي ما نقش چركنویس را دارد و بعد جواب را روي
کاغﺬ خودمان مﯽنویسیم.

 ﮐدام بﺨش از دانش ریاضی از نﻈر شما جالﺐتر و
جﺬابتر است و ﭼرا؟
 من در بین مباحﺚ ریاضی جبر را بیشتر دوست دارم.

 آیا نابﯿنایان برای ﻓراگﯿری مﺒاﺣﺚ ریاضی ابزارها

 برای شما آرزوی بﻬﺘرینها را داریﻢ.

 اگر در زمﯿنﮥ ریاضی با ســﺆال و ابﻬامی روبﻪرو
شوید ،ﭼﻄور آن را برﻃرف میﮐنﯿد و دنﺒال جواب
میگردید؟
 من ســعی میکنم ســﺆالم را از معلم خودم یا کسی
بپرسم که در این زمینه تخﺼص دارد.
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گﻔتوگو با ریﺤانﻪ بابرشــمﺲ معلﻢ ریاضﯽ مﺠﺘمﻊ
نابﯿنایان دﺧﺘرانﮥ نرجﺲ
 آیا تدریــﺲ مﺒاﺣﺚ ریاضی برای نابﯿنایان تﻔاوتی
با آموزش بﻪ دانشآموزان بﯿنا دارد؟ اگر تﻔاوت دارد،
ﭼﯿﺴت و در ﭼﻪ زمﯿنﻪهایی؟
 بله تفــاوت دارد .چون افراد نابینا برای یادگیری از حس
شنوایی و المسه استفاده میکنند ،پس روش تدریس تفاوت
دارد .برای مثال ،وایتبرد در آموزش آنها کاربرد ندارد .روش
آموزش بدین صورت است که ابتدا مبحﺚ مورد نظر به شکل
عینی به دانشآموز گفته میشود و مرحله به مرحله به درك
کامل آن مفهوم میرسند .مث ً
ال برای آموزش «محور عددهای
صحیح» ،یک میز را بهعنوان نقطة مرکزی محور (عدد صفر)
قرار میدهیم و بعد با قدم برداشــتن به سمت چﭗ و راست
میز ،موقعیت عددهای مثبت و منفی را روی محور ،و عملیات
مقایسه ،جمع و تفریﻖ را نشان میدهیم .سپس از یک وسیلة
کمکآموزشی مناسبسازیشده استفاده میکنیم که در اینجا
یک محور برجستة عددهای قابل لمس است .در نهایت هم
مفهــوم مورد نظر بهصورت یک تﺼویــر قابل درك در ذهن
دانشآموزان ایجاد میشود.
 آیا ﮐﺘاب درس ریاضی پایﻪهای هﻔﺘﻢ ،هﺸﺘﻢ و نﻬﻢ
بﭽﻪهای نابﯿنا با ﮐﺘاب درس ریاضی سایر دانشآموزان
تﻔاوتــی دارد یا ﺧﯿــر؟ اگــر دارد بﻔرمایﯿد در ﭼﻪ
زمﯿنﻪهایی؟
 کتاب ریاضی دانشآموزان نابینا از نظر محتوا و سرفﺼلها
تفاوتی با کتاب عادی نــدارد ،جز آنکه به «خط بریل» چاپ
شده و تنها تفاوت ،در فﺼلهای مربوط به مبحﺚ هندسه است
که دبیر با استفاده از وسایل کمکآموزشی دستساز آن را تا
حد امکان آموزش میدهد .اما به علت دشــواری رسم شکل،
مقایسة شکلها و  ...هیﭻگونه آزمونی گرفته نمیشود.
 برﺧی از مﺒاﺣﺚ ریاضی جنﺒﮥ ذهنی دارند و برﺧی
تا ﺣدودی عﯿنی هﺴــﺘند .تدریــﺲ این مﺒاﺣﺚ بﻪ
دانشآموزان نابﯿنا بﻪ ﭼﻪ ترتﯿﺐ انﺠام میشود و از ﭼﻪ
ابزارها و وسایﻞ ﮐمﮏآموزشی اسﺘﻔاده میﮐنﯿد؟
 افراد نابینــا در درك مفاهیم ذهنی هیﭻ تفاوتی با افراد
عــادی ندارند ،امــا در درك مفاهیم عینی نیازمند وســایل
کمکآموزشــی هستند که این وســایل معموالً توسط دبیر
ساخته میشود .مث ً
ال برای نشاندادن زاویههای خارجی یک
شکل میتوان با دوخط ،ضلعهای یک شکل برجسته را امتداد
داد .یا برای اندازهگیری از خطکش برجستة دستساز استفاده
کرد .همﭽنین برای محاســبههای عددی از وسیلهای به نام
«حسابافزار» استفاده میشود.
 نﺤوة آزمون و امﺘﺤان درس ریاضی برای نابﯿنایان بﻪ

ﭼﻪ شکﻞ انﺠام میشود؟ یعنی شما ﭼگونﻪ از بﭽﻪها
امﺘﺤانمیگﯿرید؟
 دانشآموزان همانند افراد عادی روز امتحان برگة امتحانی
را به خط بریل یا «درشتخط» دریافت میکنند و پاسخهای
خود را به خط بریل یا عادی مینویسند.
 از منﻈر دانشآمــوزان نابﯿنا درس ریاضی ﭼگونﻪ
درسی است؟ برﺧی دانشآموزان عادی آن را سﺨت
و دشوار ،و برﺧی دیگر آن را ﮐاربردی میدانند .نگاه
این بﭽﻪها ﭼگونﻪ است؟
 نباید تﺼور کنید که دانشآمــوز نابینا در هر زمینهای
متفاوت از افراد عادی است .همانطور که دانشآموزان عادی
میتوانند به درس ریاضی عالقه داشــته باشــند یا نداشته
باشــند ،فرد نابینا هم به همین شــکل میتواند به ریاضی
عالقهمند شود یا نشود.
 ﺣﺠﻢهای هندســی بﺨﺸــی از مﺒاﺣﺚ درسی
ریاضیاند .شــما این مﺒﺤﺚ را ﭼگونﻪ برای نابﯿنایان
تدریﺲ میﮐنﯿد تا آنان درك بﻬﺘری از ﺣﺠﻢها داشﺘﻪ
باشند؟
 ما در دنیای واقعی حجمهای هندســی زیادی داریم که
برای فرد نابینا هم قابل درك اســت؛ مانند جعبههای کادو
که شکلهای متفاوتی دارند .عالوه بر این ،معلم میتواند با
استفاده از مقوا حجمهای هندسی متنوعی بسازد.
 بﻪﻃور معمول ،آموزش شــاگردان نابﯿنا و ارتﺒاط
گرﻓﺘن با آنان در ﮐﻼس درس ،با توجﻪ بﻪ اینکﻪ ﺧودتان
هﻢ نابﯿنا هﺴﺘﯿد ،ﭼگونﻪ است؟ در ﮐﻼسهای معمولی
معروف است ﮐﻪ معلﻢ و شاگرد ارتﺒاط ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ
دارند .شما ﮐﻼس ﺧودتان را ﭼﻄور اداره میﮐنﯿد؟
 معموالً ارتباط کالمی است .به همین علت دبیر باید تسلط
کاملی در مواردی مثل تﻐییر لحن برای تﺄثیرگﺬاری بیشتر و
جلوگیری از یکنواخت شدن کالس داشته باشد .همﭽنین
نباید منفعل در یک نقطه بایستد و یا بنشیند .حرکت معلم در
کالس و نزدیکشدن به دانشآموزان میتواند این اطمینان
را به دانشآموز بدهد که معلم به تکتک افراد توجه دارد.
 در شرایﻂ ﮐرونا و آموزش مﺠازی شما ﭼگونﻪ درس
میدهﯿد و بﻪ ﮐارهای بﭽﻪها رسﯿدگی میﮐنﯿد؟
 دانشآموزان نابینا همانند افراد عادی میتوانند از گوشی،
تبلت و  ...اســتفاده کنند .به این صورت کــه یک نرمافزار
صفحهخوان روی دستگاه نﺼب میکنند که در محیطهای
غیرگرافیکــی قابلیت خوانــدن تمام آیکنهــا را دارد .این
دانشآموزان در پیامرسانهای واتسآپ ،تلگرام ،اسکایﭗ و
 ...برنامههای درسی خود را دنبال میکنند.
 از شما ﺻمﯿمانﻪ تﺸکر میﮐنﯿﻢ.

